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Από το αριθ.2/27-1-2020 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης
Αριθ. Απόφασης 6

Περίληψη
Αποδοχή έγκρισης και υλοποίησης του προγράμματος «Λεκάνη
Μαύρης
Θάλασσας
2014-2020»,
Πράξη:
“BUSINESS
EXCELLENCE IN TOURISM” (ACRONYM: EXCELTOUR)

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 27 Ιανουαρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00,
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του,
ύστερα από την αριθμ.πρωτ.2130/23-1-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού
Συμβουλίου που επιδόθηκε σύμφωνα με το Νόμο στο καθένα από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και
κοινοποιήθηκε στο Δήμαρχο Ξάνθης και με την προεδρία του Προέδρου Ιωάννη Μπούτου, για να
συζητήσει και να πάρει αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 35
δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Μπούτος Ιωάννης
19. Παπά Σοφία
2. Αμβροσιάδης Παναγιώτης
20. Παπαδάκης Θεοφάνης
3. Ανταμπούφης Νικόλαος
21. Παπαδόπουλος Βασίλειος
4. Ασκαρίδης Ηλίας
22. Παπαδόπουλος Κυριάκος
5. Γεωργιάδης Δημοσθένης
23. Παπαϊωάννου Βασιλική Ανδρονίκη
6. Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος
24. Παπαχρόνης Ιωάννης
7. Ελευθεριάδης Απόστολος
25. Σαββίδης Ματθαίος
8. Ζερενίδης Ιωάννης
26. Σταυρακάρας Παναγιώτης
9. Ηλιάδης Θωμάς
27. Σπανίδης Μιχαήλ
10. Ιγιαννίδης Στέφανος
28. Τοπ Σινάν
11. Καλογερής Γεώργιος
29. Τσαρεκτσή Τζενάν
12. Καμαρίδης Ιπποκράτης
30. Ταρενίδης Παναγιώτης
13. Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ
31. Τσακιρίδης Αφεντούλης
14. Καφφετζής Κωνσταντίνος
32. Φανουράκης Εμμανουήλ
15. Λύρατζης Πασχάλης
33. Χαριτωνίδου Ειρήνη
16. Μελισσόπουλος Σάββας
34. Χατζηθεοδώρου Γεώργιος
17. Μπαντάκ Σιαμπά
35. Χουσεϊν Ογλού Τιμούρ
18. Μπεκήρ Ογλού Σουά
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Βογιατζής Κωνσταντίνος
4. Θεοδωρίδης Αναστάσιος
2. Γουναρίδης Στυλιανός
5. Παυλίδου Ελισάβετ
3. Διαφωνίδης Χαράλαμπος
6. Χασάν Ογλού Φερτούν
(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Δήμαρχος Ξάνθης Εμμανουήλ Τσέπελης και ο πρόεδρος της κοινότητας
Σταυρουπόλεως Αναστάσιος Συμεωνίδης
Γίνεται μνεία ότι οι παρακάτω δημοτικοί σύμβουλοι, αποχώρησαν οριστικά από τη συνεδρίαση: Πασχάλης
Λύρατζης, Σοφία Παπά, Κωνσταντίνος Καφφετζής και Τζενάν Τσαρεκτσή, πριν τη συζήτηση του 1ου
θέματος ημερήσιας διάταξης, ο Ιπποκράτης Καμαρίδης, κατά τη συζήτηση του ΕΗΔ θέματος και μετά την
1η ψηφοφορία και ο Σάββας Μελισσόπουλος, κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος ημερήσιας διάταξης
Ο Πρόεδρος Ιωάννη Μπούτος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και
έθεσε υπόψη του συμβουλίου στο 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης την αριθμ.πρωτ.2121/20-1-2020
εισήγηση του Δημάρχου Ξάνθης, η οποία έχει ως εξής:
«ΣΧΕΤ: 1. 18-01-2019 Declaration by the project partner (Δήλωση Συμμετοχής στην πρόταση), 2.
461/23-09-2019 Τελική ποιοτική αξιολόγηση και απόφαση προέγκρισης προς χρηματοδότησης της
πρότασης από την Επιτροπής Παρακολούθησης/Επιλογής του Προγράμματος Black Sea Programme 20142020, 3. 21/10-01-2020 Contracting Letter (πρόσκληση για την υποβολή διευκρινήσεων και εγγράφων για
την υπογραφή της σύμβασης του προγράμματος)
Σχετικά με τα παραπάνω, ο Δήμος Ξάνθης συμμετείχε στην Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του
Προγράμματος Black Sea Programme 2014-2020, «Λεκάνη Μαύρης Θάλασσας 2014-2020», τον Ιανουάριο
του 2019, με την πρόταση έργου με τίτλο “BUSINESS EXCELLENCE IN TOURISM”
(“ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ”) και ακρώνυμο EXCELTOUR.
Με απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης/Επιλογής του Προγράμματος Black Sea Programme
2014-2020, το έργο εγκρίθηκε προς χρηματοδότηση και προκειμένου να υπογραφεί η σύμβαση ώστε να
ξεκινήσει η υλοποίηση του, απαιτείται μεταξύ άλλων και η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ:
ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ
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Η βελτίωση της συνολικής ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών στον τουρισμό είναι κεντρική
επιδίωξη της τουριστικής βιομηχανίας (τουριστικά καταλύματα, επιχειρήσεις εστίασης, τουριστικοί οδηγοί,
τουριστικά γραφεία και άλλοι πάροχοι υπηρεσιών που σχετίζονται με τον τουρισμό), για την αύξηση της
τοπικής, περιφερειακής και διεθνούς ζήτησης στο κλάδο.
Ωστόσο, σήμερα, λόγω του ισχυρού διεθνούς ανταγωνισμού, η φυσική ομορφιά του τοπίου, τα
μνημεία ή/και άλλα αξιοθέατα δεν αρκούν για να χαρακτηριστεί ένας προορισμός ελκυστικός,
διαφοροποιημένος και ανταγωνιστικός.
Μεταξύ άλλων σημαντικών χαρακτηριστικών του τουριστικού προϊόντος, κυρίαρχο ρόλο
διαδραματίζει το δυναμικό των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού και την
ικανότητά τους να προσφέρουν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας που να ικανοποιούν τους πελάτες και να
εξασφαλίζουν τη βιωσιμότητα τους.
Καθώς η τουριστική αγορά αναπτύσσεται, όλο και πιο απαιτητό είναι οι επιχειρήσεις του τουρισμού
να συνδυάζουν καλύτερες υπηρεσίες και ανταγωνιστικές τιμές. Διαφορετικά, οι πελάτες
αναπροσανατολίζονται σε μεγάλα θέρετρα ή, στη χειρότερη περίπτωση, σε διαφορετικούς προορισμούς. Σε
κάθε περίπτωση, αυτό το γεγονός, σε συνδυασμό με τη χρηματοπιστωτική κρίση, αποτελεί πραγματική
μακροπρόθεσμη απειλή για τη βιωσιμότητα της συντριπτικής πλειοψηφίας των Μικρών και Μικρομεσαίων
Επιχειρήσεων του τουρισμού.
Σύμφωνα με τον Herman van Rompuy, τ. Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου:
"Όλοι οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί, τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, αντιμετωπίζουν
νέες προκλήσεις. Η αυξανόμενη πίεση για ανταγωνισμό σε μια παγκόσμια σκηνή με περιορισμένους πόρους
σημαίνει ότι όλοι πρέπει να συνεργαστούμε για να εξασφαλίσουμε τη μελλοντική μας ευημερία και αυτή
των γενεών που ακολουθούν. Το μοντέλο αριστείας EFQM παρέχει ένα πλαίσιο που ενθαρρύνει τη
συνεργασία και την καινοτομία διασφαλίζοντας την επίτευξη αυτού του στόχου. "
Το μοντέλο καλύπτει, μεταξύ άλλων, όλες τις «νέες αρχές ποιότητας του τουρισμού» που ορίζει η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-168_en.htm - Τελευταία είδηση 19
Σεπτεμβρίου 18) και η εφαρμογή του βοηθάει τους παρόχους τουριστικών υπηρεσιών να προβληθούν σε
ευρύτερες αγορές
Το μοντέλο προβλέπει 3 βασικά επίπεδα αριστείας:
1. Δέσμευση στην Αριστεία (Committed to Excellence)
2. Αναγνώριση Αριστείας (Recognized for Excellence)
3. Βραβείο Αριστείας (Excellence Award)
Δημόσιες πρωτοβουλίες αναλαμβάνονται από καιρό σε καιρό για να υποστηρίξουν τις τουριστικές
επιχειρήσεις και να τονώσουν την τοπική οικονομία μέσω του τουρισμού, περιορίζονται όμως σε επενδύσεις
σε πάγια περιουσιακά στοιχεία, εκδηλώσεις ή υποδομές, χωρίς να δοθεί η απαιτούμενη προσοχή στην
ικανότητα των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της αγοράς. Έτσι, οι
επιδόσεις των στελεχών στις επιχειρήσεις του τουρισμού παρέμειναν χαμηλές και κατά συνέπεια η χαμηλή
τους ανταγωνιστικότητα δεν διασφαλίζει τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη τους ούτε τη βιωσιμότητα του
τουριστικού τομέα των περιοχών όπου εδρεύουν.
Στην περιοχή μας, στον Δήμο Ξάνθης, ο τουριστικός τομέας μπορεί να έχει πολύ θετικό αντίκτυπο
στην απασχόληση και το εισόδημα, καθώς είναι ένα από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους τομείς με υψηλό
δυναμικό ανάπτυξης. Η συμμετοχή του Δήμου Ξάνθης ως εταίρος στο έργο "EXCELTOUR" μπορεί να
συμβάλει στην επιμόρφωση των φορέων και επιχειρήσεων του τουρισμού της περιοχής και στην αξιοποίηση
των σύγχρονων μεθόδων αναβάθμισης της ποιότητας τους και κατ΄ επέκταση της ανταγωνιστικότητας τους.
Ο Δήμος Ξάνθης τα τελευταία χρόνια προκειμένου να συμβάλει στην αναβάθμιση του τουριστικού
δυναμικού της περιοχής ευθύνης του και στην σύγχρονη ανάγκη επιμόρφωσης τους πάνω στις απαιτήσεις
της τουριστικής επιχειρηματικότητας και αγοράς συμμετείχε/ει στην υλοποίηση των έργων:
1.
"CerTour" (BSB 2007-2013 - MIS-ETC 2634) με αντικείμενο στην ανάπτυξη και την εφαρμογή ενός
μοντέλου πιστοποίησης των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων στον τομέα του αγροτουρισμού, το
οποίο ολοκλήρωσε επιτυχώς, ως ο επικεφαλής εταίρος
2.
«CerTour II» (BSB 2014-2020 - EMS ID BSB-17) με αντικείμενο την εφαρμογή σύγχρονων
εργαλείων διαχείρισης από τις Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις του τουρισμού και τη βελτίωση
της διαχείρισης τους και της αναβάθμισης των δεξιοτήτων των ανθρώπων που εργάζονται για αυτές,
με σκοπό την εξασφάλιση της βιωσιμότητας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας τους.
Με την Επιχειρηματική Αριστεία μπορεί να πάει κι ένα βήμα παρακάτω την προσπάθεια για τη
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και την εξασφάλιση της ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ του τουρισμού, στον τομέα των
μικροεπιχειρήσεων επιχειρήσεων του κλάδου, χρησιμοποιώντας το μοντέλο Αριστείας του Ευρωπαϊκού
Ιδρύματος για τη Διαχείριση της Ποιότητας (EFQM), ως το πλέον ολοκληρωμένο, αξιόπιστο και
παγκοσμίως αναγνωρισμένο εργαλείο διαχείρισης ποιότητας.
Αυτός ήταν ο λόγος που ο Δήμος Ξάνθης όπως και οι υπόλοιποι 5 εταίροι αποφάσισαν να
αξιοποιήσουν την ευκαιρία, να σχεδιάσουν και να υποβάλουν την πρόταση για το έργο "EXCELTOUR" της
οποίας και εγκρίθηκε η χρηματοδότησή της
ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΧΗΜΑ
Στο έργο συμμετέχουν:
•
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας - Τμήμα Ανατολικής Μακεδονίας - Ελλάδα (GR) (ως επικεφαλής)
•
Περιφερειακή Διοίκηση Düzce - Τουρκία (TR)
•
Δήμος Ξάνθης - Ελλάδα (GR)
•
Global Project Association - Ρουμανία (RO)
•
Development Principles ΜΚΟ - Αρμενία (AM)
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•

Δημόσιος φορέας "Περιφερειακό Ταμείο για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στην περιφέρεια
Zaporizhia - Ουκρανία (UA)
Όλοι οι εταίροι αποτελούν οργανισμούς υποστήριξης της επιχειρηματικότητας και του τουρισμού, έχουν
μεγάλη εμπειρία και καθένας από αυτούς (άλλος περισσότερο και άλλος λιγότερο) στα πλαίσια των
αρμοδιοτήτων του αναλαμβάνει δράσεις για την ανάπτυξη του τουριστικού τομέα και της
επιχειρηματικότητας στις περιοχές του.
Το βιογραφικό του κάθε φορέα υποβλήθηκε με την πρόταση στην επιτροπή αξιολόγησης του
προγράμματος Black Sea Programme 2014-2020, «Λεκάνη Μαύρης Θάλασσας 2014-2020» συμβάλλοντας
σε σημαντικό βαθμό στην επιτυχή αξιολόγηση της.
ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
Το έργο "EXCELTOUR" επιδιώκει την προώθηση της ιδέας της ολικής ποιότητας στην τουριστική
βιομηχανία στις περιοχές του έργου και στο να παρακινήσει τις Μικρές και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις του
τουρισμού να ξεκινήσουν το ποιοτικό τους ταξίδι εφαρμόζοντας το μοντέλο αριστείας του EFQM και να
αναγνωριστεί σύμφωνα με το πρώτο επίπεδο (Committed to Excellence).
Οι Μικρές και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις του τουρισμού αυτές, θα αποτελέσουν παραδείγματα
προς μίμηση για τις περιοχές τους και θα δημιουργήσουν μια κρίσιμη μάζα που θα προωθήσει την
υιοθέτηση της διαχείρισης ολικής ποιότητας στην τουριστική βιομηχανία.
Η ακολουθία προκειμένου το έργο να επιτύχει τους στόχους του είναι:
• Δημιουργία μιας διακρατικής ομάδας ειδικών εμπειρογνωμόνων που θα υποβοηθά τις Μικρές και
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις του τουρισμού στα πρώτα βήματά τους για το ταξίδι τους στην ποιότητα
(εκπαιδευτικό πακέτο και κοινό πρόγραμμα εκπαίδευσης ειδικών)
• Προσέλκυση Μικρών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων του τουρισμού για συμμετοχή στο έργο
• Προετοιμασία των Μικρών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων του τουρισμού για πιστοποίηση.
Εφαρμογή 3 σχεδίων βελτίωσης για κάθε Μικρή και Μικρομεσαία Επιχείρηση του τουρισμού
• Πιστοποίηση των Μικρών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων του τουρισμού στο πρώτο επίπεδο
Αριστείας (Δέσμευση στην αριστεία/Committed to Excellence).
• Επισκέψεις μελέτης για ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών μεταξύ των χωρών – εταίρων
• Δημιουργία δικτύου EXCELTOUR
Αυτή η ακολουθία ολοκληρώνεται από δραστηριότητες διαχείρισης και επικοινωνίας
ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
•
Προώθηση του μοντέλου Αριστείας του EFQM
•
Ανάπτυξη πακέτου κατάρτισης για στελέχη των επιχειρήσεων του τουρισμού στο μοντέλο
αριστείας του EFQM
•
Δημιουργία διακρατικής ομάδας ειδικών που θα διευκολύνουν τις επιχειρήσεις στην ποιοτική
πορεία τους
•
Πιστοποίηση τουριστικών των Μικρών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων του τουρισμού στο
πρώτο επίπεδο αριστείας (Δέσμευση στην Αριστεία)
•
Ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών
•
Δημιουργία του Δικτύου EXCELTOUR
ΒΑΣΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
• Ανάπτυξη εκπαιδευτικού πακέτου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια και μετά το έργο
(βιωσιμότητα - μεταβιβάσιμο)
• 24 εμπειρογνώμονες θα εκπαιδευτούν στο μοντέλο αριστείας του EFQM και θα δημιουργήσουν
μητρώο διακρατικών διευκολυντών
• 60 Μικρές και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις του τουρισμού για τις οποίες θα αναπτυχθούν 3 σχεδία
βελτίωσης για καθεμία και θα λάβουν πιστοποίηση σύμφωνα με το μοντέλο αριστείας του EFQM
• Ανταλλαγή γνώσεων, εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των 6 εταίρων και των 60 Μικρών
και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων του τουρισμού που εμπλέκονται στο έργο (διασυνοριακές
επιπτώσεις)
• Συμβολή στην ανάπτυξη μιας "ποιοτικής κουλτούρας" στις τοπικές κοινωνίες στις περιοχές των
εταίρων
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ / ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Το έργο έχει διάρκεια 24 μήνες, με συνολικό προϋπολογισμό 967.047€, με τον Δήμο Ξάνθης να έχει
εξασφαλίσει χρηματοδότηση έως το ποσό των 133.900,00€. Ο προϋπολογισμός προέρχεται κατά 92% από
Ευρωπαϊκούς Πόρους (ΕΤΠΑ) και κατά 8% από Εθνικούς Πόρους (ΠΔΕ).
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ - ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (EUR)

M
A.M.1
A.M.2
A.M.3
A.M.4

ΟΜΑΔΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ / ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

TEE

TR

Διοίκηση και συντονισμός του έργου
Εναρκτήρια συνάντηση
Συναντήσεις διευθύνουσας επιτροπής
Συντονισμός
Οικονομική διαχείριση, εσωτερικές
επιθεωρήσεις και σύνταξη αναφορών

13290
2700
43603

900
2850
7932

7200

4800

GR
(XANTHI)

RO

AM

UA

2700
11471

1200
15108
8132

1350
12189
8532

1500
17160
7032

7200

4800

4800

4800

ΑΔΑ: 944ΞΩΚ8-99Ν

A.M.5

Πιστοποίηση δαπανών

T1

A.T1.2
A.T1.3

Προσέλκυση ΜΜΕ - Κατάρτιση
Ανάπτυξη εκπαιδευτικού πακέτου
διευκολυντών
Κοινό εκπαιδευτικό πρόγραμμα διευκολυντών
Ημερίδες προσέλκυσης ΜΜΕ

T2
A.T2.1
A.T2.2
A.T2.3
A.T2.4

Πιλοτικές εφαρμογές
Προετοιμασία ΜΜΕ για πιστοποίηση
Πιστοποίηση ΜΜΕ
Επισκέψεις μελέτης
Δημιουργία δικτύου

C
A.C.1
A.C.2
A.3.C
A.C.4

Επικοινωνία - Προβολή του έργου
Ενέργειες προβολής του έργου
Δημόσιες εκδηλώσεις
Υλικό προβολής
Ψηφιακές ενέργειες

A.T1.1

ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΕΣΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

2500

2500

2500

6000
25840
2000

1200
2000

2000

1600
2000

1800
2000

2000
2000

60000
24000
4952

60000
24000
3792

60000
24000
5452

60000
24000
5552

60000
24000
4116

60000
24000
6240
4000

8700
6000

8700
36100

8700
6000

8700
6000
9000

8700
6000

8700
6000

6400
204285
10215
214500

153774
7740
162514

127523
6377
133900

146092
7305
153397

142387
7120
149507

145932
7297
153229

Δεδομένων των ανωτέρω, παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης σχετικά με τη:
1. Την αποδοχή της έγκρισης και της υλοποίησης του έργου από το Δήμο Ξάνθης.
2. Την αποδοχή του προϋπολογισμού το έργου για το Δήμο Ξάνθης, ύψους ποσού έως 133.900,00€ και
το άνοιγμα ειδικευμένου άτοκου τραπεζικού λογαριασμού που θα αφορά το έργο (να ονοματίζεται
και το τραπεζικό ίδρυμα).
3. Την εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου και σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του το νόμιμο
αναπληρωτή του, να προχωρήσει στην υπογραφή της σχετικής σύμβασης και στις απαραίτητες
ενέργειες για την υλοποίηση του έργου.
Επακολούθησε συζήτηση και πλήρης περιγραφή των συζητηθέντων βρίσκεται καταγεγραμμένη σε
ηλεκτρονική μορφή που τηρείται στο αρχείο του γραφείου του Δημοτικού Συμβουλίου.
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων έχοντας υπόψη του την εν λόγω εισήγηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α)
Την αποδοχή της έγκρισης και της υλοποίησης του έργου «Λεκάνη Μαύρης Θάλασσας 2014-2020»,
Πράξη: “BUSINESS EXCELLENCE IN TOURISM” (ACRONYM: EXCELTOUR)από το Δήμο
Ξάνθης.
Β)
Την αποδοχή του προϋπολογισμού του έργου για το Δήμο Ξάνθης, ύψους ποσού έως 133.900,00€
και το άνοιγμα ειδικευμένου άτοκου τραπεζικού λογαριασμού που θα αφορά το έργο στην τράπεζα
EUROBANK
Γ)
Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Ξάνθης, Εμμανουήλ Τσέπελη και σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας
του, τον νόμιμο αναπληρωτή του, να προχωρήσει στην υπογραφή της σχετικής σύμβασης και στις
απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση του έργου.
……………………………………………………………………………………………………………..
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Ιωάννης Μπούτος
(Ακολουθούν υπογραφές)
(Υπογραφή)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 28-1-2020
Με εντολή Δημάρχου
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ. Σ/λίου
Ανδρέου Μαρία Άννα

